
  

  

     

     
        

             Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

& ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 

Ταχ. Κώδικας: 10441, Αθήνα 

Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας 
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Fax: 210 5275030 
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 Ημερομηνία:   16/2/2023 

Αρ. Πρωτ:         474 

ΑΔΑ:  

Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:           
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2022 

ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» 

ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α. Τις εθνικές διατάξεις:  

1. Τον Ν. 4914/19-3-2022 (ΦΕΚ Α΄ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021−2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 

«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.  

mailto:mzinas@mou.gr
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2.     Την υπ’ αριθμ. 4760/23-6-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(ΦΕΚ 483/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./23-6-2021) με την οποία ανατίθενται στον κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη 

του Οδυσσέα, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 

3. Την υπ’ αριθ. 2618/13-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των 

Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» (ΦΕΚ Β΄ 

5475/2022). 

4. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  

2014- 2020», όπως ισχύει κάθε φορά. 

5. Την υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017, ΑΔΑ 65AH4653ΠΓ-9ΕΔ) Υπουργική 

Απόφαση για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της 

μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 (ΦΕΚ 2850/Β’/11-8-2017), 4968/13-6-2018 (ΦΕΚ 2305/B΄/18-6-

2018), 2725/9-6-2020 (ΦΕΚ 2367/B’/16-6-2020) και 1160/18-4-2022 (ΦΕΚ 2005/B’/20-4-2022) 

Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 6769/26-6-2017 (ΑΔΑ 65O94653ΠΓ-3Φ1) 1η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». 

 

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 

1. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

2. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 

814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013). 

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και 

ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 

ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014). 

4. Τον Καν. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από 
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το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και 

την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά 

τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022 (EL L 437/28.12.2020).  

5. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 

έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

ιδιαιτέρως την υπ΄ αριθμ. C (2021) 9718 final/15-12-2021 απόφαση έγκρισης της 9ης 

τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Γ.      Την από 31/1/2022 Προδημοσίευση της παρούσας  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης της δράσης. 

Δ.   Την υπ’ αριθμ. 298/30-1-2023 Επιστολή Ενημέρωσης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης της πράξης 10.1.08 από το ΠΑΑ 2014-2022.  

Ε.     Την υπ’ αριθ. 352/31-1-2023 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι 

είναι δικαιούχοι της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της 

μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» με ενεργά Τεχνικά Δελτία 

(ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί, να υποβάλουν 

αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά 

σε ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου 

(έτος εφαρμογής 2022).  

 

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1 Προκηρυσσόμενη δράση  

Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022. 
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1.2 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

1.2.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 

Οι περιοχές της χώρας στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της 

δράσης 10.1.08 με ενεργά Τεχνικά Δελτία έτους εφαρμογής 2021 των οποίων η ένταξη στη δράση 

δεν έχει ανακληθεί, δηλαδή οι Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, 

Φλώρινας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 

1.2.2 Πεδίο εφαρμογής 

Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.  

 

1.3 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση  

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες 

Ευρώ (1.400.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

1.4 Ύψος ενίσχυσης  

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της 

ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, 

αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς). 

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) 

που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της 

αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. 

 

1.5 Δείκτες 

Δείκτες 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρμόζονται οι παρακάτω δείκτες: 

Κωδικός 

Δείκτη 

Περιγραφή 

Δείκτη 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Παρατηρήσεις 

O1 Συνολική Δημόσια Δαπάνη Ευρώ 
Συμπληρώνεται αυτόματα 

O5 Συνολική έκταση Εκτάρια 
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O6 
Φυσική περιοχή στην οποία 

παρέχεται στήριξη 
Εκτάρια 

Συμπληρώνεται με την τιμή μηδέν (0) 

O7 
Αριθμός συμβάσεων στις οποίες 

παρέχεται στήριξη 
Αριθμός 

Συμπληρώνεται αυτόματα 

Οι δείκτες αναλύονται σε διαστάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Κωδικός 

Διάστασης 

Δείκτη 

Περιγραφή διάστασης 

δείκτη 

Κωδικός 

Δεδομένων 

Διάστασης 

Περιγραφή δεδομένων 

διάστασης 

Απάντηση 

(Προς  

Συμπλήρωση) 

O1,Ο5 

Είδος διαχείρισης στις 

γεωργοπεριβαλλοντικές 

δράσεις 

AEMT1 

Διαχείριση των εισροών 

συμπεριλαμβανομένης της 

ολοκληρωμένης παραγωγής 

(μείωση χημικών λιπασμάτων, 

μείωση φυτοφαρμάκων) 

Στη δράση 

10.1.8 

επιλέγεται 

αυτή η 

διάσταση 

Ο1 
Αφορά Περιοχή Natura 

2000; 

NATURA1 Ναι Επιλέγεται 

ανάλογα NATURA2 Όχι 

Ο1 

Είναι βιολογική 

εκμετάλλευση (στην 

πλειονότητα της 

καλλιεργούμενης 

έκτασης της 

εκμετάλλευσης 

εφαρμόζονται 

 πρακτικές βιολογικής 

γεωργίας); 

ORGF1 Ναι 

Επιλέγεται 

ανάλογα* 

ORGF2 Όχι 

*Όταν η εκμετάλλευση έχει λάβει στήριξη από το Μέτρο 11, τότε θεωρείται βιολογική εκμετάλλευση και 

επιλέγεται το δεδομένο ORGF1, διαφορετικά δεν θεωρείται βιολογική εκμετάλλευση και επιλέγεται το 

δεδομένο ORGF2. 

2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή 

της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» έχουν οριστεί: 

1. Ως Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) της δράσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, όπως 

μετονομάστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2022 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία έχει και την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, όπως  προβλέπεται στο Ν. 4914/2022. 

2. Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) της δράσης, η Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων 

(ΕΥΕ ΑΕΤΠ), με τη διοικητική υποστήριξη σε περιφερειακό επίπεδο των Διευθύνσεων Αγροτικής 

Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών/Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου.  
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3. Ως Οργανισμός Πληρωμής της δράσης, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

 

3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

3.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου 

3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. 

Α. Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης μπορούν να κριθούν γεωργοί, 

φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης  

• είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 

10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 

2021, τελευταίο έτος εφαρμογής της αρχικής περιόδου δεσμεύσεων της υπ’ αριθμ. 6769/26-

6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η ένταξή 

τους στη δράση δεν έχει ανακληθεί.  

Β.   Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.1.Α του παρόντος, οι ακόλουθες κατηγορίες 

υποψηφίων:  

1.  Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.  

2.  Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού 

από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.  

      3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντική δράση, λόγω υποβολής εκ προθέσεως 

ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό 

έτος διαπίστωσης της παράβασης. 

  

3.2 Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης 

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στην παρούσα Πρόσκληση αφορούν στα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Πιο συγκεκριμένα:  
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1. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο του έτους εφαρμογής 2021 της 1ης 

Πρόσκλησης του/της υποψηφίου/ας, με την έκταση και στη θέση που τα αγροτεμάχια 

αποτυπώνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 

• να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 του/της 

υποψηφίου/ας με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, 

βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών. 

Οι υποψήφιοι/ες της παρούσας Πρόσκλησης μπορούν να αιτηθούν προς ένταξη είτε το 

σύνολο είτε κάποια εκ των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού Δελτίου έτους εφαρμογής 

2021 της 1ης Πρόσκλησης του/της υποψηφίου/ας.  

2.  Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: 

 α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών  

 β) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5218/20-6-2018 (2ης) και 3645/13-7-2020  

(3ης) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08 του Μέτρου 10 ή/και 

σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 

«Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.  

  γ)   εντάχθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης αλλά 

κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου των δεσμεύσεων απεντάχθηκαν από τη δράση 

και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης στην παρούσα Πρόσκληση δεν 

συμπεριλαμβάνονται πλέον στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 του/της 

υποψηφίου/ας. 

  δ) περιλαμβάνονται σε ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021 δικαιούχου 

διαφορετικού/κής του/της υποψηφίου/ας της παρούσας Πρόσκλησης.  

 ε) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό   

συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2022 του/της υποψηφίου/ας. 

    στ) είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2022 του/της υποψηφίου/ας με μη επιλέξιμη για τη δράση   

καλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια. 

      ζ)  είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2022 προσώπου διαφορετικού από τον/την υποψήφια της 

παρούσας Πρόσκλησης.   

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για ετήσια παράταση των δεσμεύσεων των δικαιούχων της 1ης 

Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, δεν θα ενεργοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης της 

δράσης.  
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4 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Η γραμμή βάσης καθώς και οι δεσμεύσεις της παρούσας Πρόσκλησης, περιγράφονται στην υπ’ 

αριθμ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017, ΑΔΑ 65AH4653ΠΓ-9ΕΔ) Υπουργική Απόφαση για τον 

καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων παρατείνονται κατά ένα (1) έτος, εκκινούν με τη λήξη της αρχικής 

περιόδου την 1η Φεβρουαρίου 2022 και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023.  

Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων - στόχων της δράσης (καρπόκαψα, ανάρσια και 

φυλλοδέτης), οι δικαιούχοι οφείλουν να κάνουν αποκλειστική χρήση φερομονών για τις καλλιέργειες 

της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς της βερικοκιάς. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) τα 

προβλεπόμενα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, στις προθεσμίες που καθορίζονται 

σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.   

5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28/2/2023 έως 13/3/2023.  

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς 

τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης.  

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login 

(κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.08_4). 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς 

πρόσβασης με τους οποίους εισέρχονταν μέχρι σήμερα στο ΠΣ της δράσης. Η διαχείριση χρηστών 

του ΠΣ της δράσης γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.  

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1 Αποτελέσματα προσωρινού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών 

Κατά την οριστικοποίηση των αιτήσεων στήριξης διενεργείται μηχανογραφικά και ο διοικητικός 

έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις 

δεδομένων (π.χ. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) κλπ).  

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

▪ το εμπρόθεσμο της υποβολής 

▪ την πληρότητα της αίτησης 

▪ την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων και εκμετάλλευσης 

▪ τον προσδιορισμό του ποσού ενίσχυσης για το έτος εφαρμογής της παράτασης των 

δεσμεύσεων. 

https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
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Ο διοικητικός έλεγχος κάθε αίτησης στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του ποσού 

ενίσχυσης για το έτος εφαρμογής της παράτασης των δεσμεύσεων, ολοκληρώνεται ακόμα και αν η 

αίτηση στήριξης δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Βάσει των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που έχουν υποβληθεί στο  

πλαίσιο της Πρόσκλησης δημιουργείται, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη 

παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, λόγω ευρημάτων.  

Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, κάθε υποψήφιος δύναται να 

λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης στήριξής 

του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα ανακοινώνεται από τον 

ΕΦΔ στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και 

του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. 

 

6.2 Ενδικοφανείς προσφυγές  

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, κατά των 

αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε ανακοίνωση που εκδίδει ο 

ΕΦΔ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. Στην προσφυγή του, ο 

υποψήφιος δύναται να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣ οποιοδήποτε επιπλέον παραστατικό 

προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του επί των λόγων απόρριψης της αίτησης στήριξής 

του και να κινήσει τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις 

μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι 

προενταξιακοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα από την αρμόδιο 

φορέα τήρησης της αντίστοιχης βάσης δεδομένων. 

Οι ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες δεν αφορούν σε μηχανογραφική επαναξιολόγηση, εξετάζονται 

και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη της 

αντίστοιχης Περιφέρειας, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Σχετικές οδηγίες 

καθώς και η προθεσμία αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών καθορίζονται σε εγκύκλιο που 

εκδίδει ο ΕΦΔ, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται ότι πρόσωπα που έχουν 

λειτουργήσει ως αξιολογητές μιας αίτησης στήριξης, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης 

προσφυγής που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση στήριξης. Οι αποφάσεις επί των προσφυγών 

λαμβάνονται σύμφωνα με την πλειοψηφική γνώμη των παρόντων μελών. Επιπλέον, εξασφαλίζεται 

ότι για τα πρόσωπα που μετέχουν στη διαδικασία της εξέτασης και αξιολόγησης των ενδικοφανών 

προσφυγών, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης. 

Οι προσφεύγοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφυγών, μέσω των 

αποτελεσμάτων του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης της 

παραγράφου 6.3 της παρούσας. 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
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6.3 Αποτελέσματα οριστικού πίνακα και δημοσιοποίηση αυτών   

Τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και, 

για όσα από αυτά αποφάνθηκε η αρμόδια επιτροπή, καταχωρίζονται στο ΠΣ από τις ΔΑΟ/ΔΑΟΚ οι 

οποίες ενημερώνουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ΕΦΔ σχετικά με την 

ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των 

παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. 

Για το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που έχουν υποβληθεί στο  πλαίσιο της Πρόσκλησης, 

δημιουργείται μέσω του ΠΣ, οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της αίτησης 

στήριξής του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του οριστικού πίνακα ανακοινώνεται 

από τον ΕΦΔ στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr του ΠΑΑ 

www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. 

 

6.4 Ένταξη Πράξεων 

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης), ο ΕΦΔ εκδίδει 

Απόφαση Ένταξης Πράξεων με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις 

στήριξης, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης 

και αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν υποβλήθηκαν. 

Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη του ΕΦΔ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους 

διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ και του ΠΑΑ και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε 

πρόσφορο μέσο.  

Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης 

Πράξεων. 

 

6.5 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων 

Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται, εφαρμόζονται τα άρθρα 111-113 του Καν. 

(ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε 

περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, του Καν. (ΕΚ) 45/2001 και του Καν. (ΕΕ) 

679/2016 περί προστασίας των δεδομένων. 

 

6.6 Τροποποίηση πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν επιτρέπεται τόσο η υποβολή αιτήματος τροποποίησης 

όσο και η υποβολή αιτήματος μεταβίβασης στοιχείων της πράξης εκ μέρους του/της δικαιούχου για 

το έτος εφαρμογής 2022. 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
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7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για τη διαδικασία πληρωμής του έτους εφαρμογής 2022 στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ.4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017, ΑΔΑ 

65AH4653ΠΓ-9ΕΔ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

8 ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για τις προβλεπόμενες μειώσεις – κυρώσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017, ΑΔΑ 65AH4653ΠΓ-9ΕΔ) 

Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ο Γενικός Γραμματέας  

                                                   Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών 

                                                                                

 

 

                                                                                 Δημ. Οδ. Παπαγιαννίδης 

ΑΔΑ: Ρ0ΥΤ4653ΠΓ-ΡΓΞ
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